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THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH
Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP QUẬN TÂN PHÚ,
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Lưu Ngọc Bích Thủy - Trường Mầm non Hướng Dương, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày nhận bài: 17/02/2019; ngày sửa chữa: 22/02/2019; ngày duyệt đăng: 13/03/2019.
Abstract: In the article, we show the survey results on 30 managers and 150 teachers of 13
public kindergatens in Tan Phu District, Ho Chi Minh City on the effective implementation of
the functions of managing shaping activities of principals of these schools. Research results will
be the basis for proposing management measures in accordance with local characteristics in the
coming time.
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1. Mở đầu
Luật Giáo dục và Chương trình giáo dục mầm non
đều khẳng định, giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ mầm
non là một nội dung quan trọng trong quá trình giáo dục
phát triển của trẻ. Trường mầm non là trường học đầu
tiên, nơi đây có điều kiện, có cơ hội lớn để giáo dục thẩm
mĩ cho trẻ; trong đó, vai trò của nhà quản lí, giáo viên
(GV) trong việc giáo dục đối với từng cá nhân trẻ sẽ có
ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của trẻ. Các nhà giáo
dục cho rằng: “Phải giáo dục trẻ biết yêu quý cái đẹp
ngay từ tuổi còn thơ. Vì nó là cơ sở ban đầu cho việc hình
thành nhân cách con người mới”. Trong các trường mầm
non, hoạt động tạo hình (HĐTH) có một vị trí rất quan
trọng đối với việc giáo dục phát triển nhân cách toàn diện
cho trẻ và là một trong những hoạt động hấp dẫn nhất đối
với trẻ. Thông qua hoạt động này, trẻ được tìm hiểu,
khám phá và thể hiện một cách sinh động những gì trẻ
nhìn thấy trong thế giới xung quanh, tạo nên những rung
động xúc cảm, tình cảm tích cực. Đây là điều kiện để đảm
bảo sự tác động đồng bộ lên mọi mặt phát triển của trẻ
em về đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, thể chất và hình thành
các phẩm chất kĩ năng ban đầu của con người với tư cách
là một thành viên sáng tạo trong xã hội.
Trong thực tế, tại các trường mầm non trên địa bàn
quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh đã quan tâm nhiều đến
việc nâng cao chất lượng HĐTH cho trẻ mầm non; tuy
nhiên, vẫn còn những tồn tại, bất cập cần khắc phục.
Nguyên nhân là do trình độ chuyên môn đào tạo và tay
nghề GV chưa đồng đều, đa số GV trình độ trung cấp
được học nâng chuẩn theo hệ vừa học vừa làm; quản lí
hoạt động này của hiệu trưởng chưa tốt. Chính vì vậy, để
có cơ sở cho đề xuất các biện pháp quản lí hiệu quả trên
một địa bàn mang tính đặc thù tương đối, bài viết trình
bày thực trạng quản lí HĐTH ở các trường mầm non
quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp, đối tượng và thời gian nghiên cứu
Phương pháp chính được sử dụng là điều tra bằng
bảng hỏi và được hỗ trợ bằng phương pháp phỏng vấn.
Khảo sát được tiến hành trên 30 cán bộ quản lí (CBQL),
150 GV của 13 trường mầm non công lập quận Tân Phú,
TP. Hồ Chí Minh (Nhiêu Lộc, Hoa Anh Đào, Vàng Anh,
Quỳnh Anh, Hướng Dương, Thủy Tiên, Rạng Đông,
Hoa Lan, Hoa Hồng, Hoàng Anh, Bông Sen, Phượng
Hồng, Thiên Lý). Thời gian tiến hành: từ tháng 12/2018
đến tháng 02/2019.
Chúng tôi thiết kế phiếu để khảo sát, đánh giá kết quả
thực hiện 05 nội dung quản lí HĐTH ở trường mầm non
với thang đo 05 bậc, mỗi điểm trong thang đo ứng với
các mức đánh giá như sau: 5 điểm: Tốt; 4 điểm: Khá; 3
điểm: Trung bình; 2 điểm: Kém. Điểm trung bình (ĐTB)
đối với thang đo được tính theo giá trị khoảng cách giữa
các mức đánh giá. Với thang đo này, có thể cho biết các
mức đánh giá như sau: 1,00-1,80 điểm: kém; 1,81-2,60
điểm: yếu; 2,61-3,40 điểm: trung bình; 3,41-4,20 điểm:
khá; 4,21-5,00: tốt. Kết quả thu được như sau:
2.2. Kết quả khảo sát
2.2.1. Thực trạng lập kế hoạch thực hiện hoạt động tạo
hình ở các trường mầm non quận Tân Phú, Thành phố
Hồ Chí Minh
- Về kết quả thực hiện các mục tiêu lập kế hoạch
(bảng 1 trang bên):
Kết quả ở bảng 1 cho thấy, các mục tiêu 2 và 3 trong
chức năng lập kế hoạch được thực hiện khá đồng đều và
không có sự chênh lệch đáng kể, ĐTB giao động ở mức
từ 4,23-4,30, được đánh giá ở mức độ “Tốt”, trong đó
mục tiêu “Xây dựng hệ thống các giải pháp thực hiện tốt
kế hoạch quản lí HĐTH” là tốt nhất với ĐTB là 4,30 và
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Bảng 1. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu lập kế hoạch
TT
1
2
3

Mục tiêu
Hoạch định các chiến lược phát triển HĐTH trong
tương lai
Phân tích tình trạng HĐTH hiện nay của nhà trường
Xây dựng hệ thống các giải pháp thực hiện tốt kế
hoạch quản lí HĐTH
Trung bình chung

mục tiêu “Hoạch định các chiến lược phát triển HĐTH
trong tương lai” được đánh giá thấp nhất, ở mức độ
“Khá”. Điều này cho thấy, đội ngũ CBQL cần nâng cao
hơn nữa việc xây dựng hệ thống biện pháp thực hiện kế
hoạch, đồng thời cần đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch
để có định hướng tốt hơn cho quản lí HĐTH ở trường
mầm non hiện tại và tương lai của nhà trường.
- Về kết quả thực hiện các nội dung lập kế hoạch
(bảng 2):
TT
1
2
3
4
5

ĐTB

Độ lệch
chuẩn
(ĐLC)

Thứ
hạng
(TH)

Mức
độ
(MĐ)

3,97

0,933

3

Khá

4,23

0,964

2

Tốt

4,30

0,797

1

Tốt

4,17

hiện để góp phần nâng cao hiệu quả quản lí HĐTH ở trường
mầm non đáp ứng nhu cầu tối đa của GV, trẻ.
Qua phỏng vấn một số CBQL và GV ở các trường
mầm non này, chúng tôi được biết, việc xây dựng mục
tiêu vẫn còn mang tính tạm thời, dùng cho từng năm học,
chưa có chiến lược lâu dài trong tương lại; việc phối hợp
với phụ huynh học sinh để quảng bá, giới thiệu HĐTH
gặp rất nhiều khó khăn vì đa số họ đều bận công việc nên
ít có cơ hội được gặp để trao đổi.

Bảng 2. Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung lập kế hoạch
Nội dung
ĐTB
ĐLC
Đẩy mạnh bổ sung tài liệu, đồ dùng, học liệu cho việc
3,49
1,101
giảng dạy
Xây dựng và phát triển HĐTH phù hợp khả năng, điều
3,89
0,890
kiện phát triển của trẻ
Quảng bá, giới thiệu HĐTH tới cha mẹ học sinh
Tổ chức tập huấn, hướng dẫn GV kĩ năng tổ chức
HĐTH một cách linh hoạt, sáng tạo
Hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm HĐTH giữa các GV,
các trường
Trung bình chung

Quan sát số liệu thống kê ở bảng 2 ta thấy, việc thực
hiện các nội dung trong lập kế hoạch còn chưa đồng đều và
được đánh giá chưa cao. Xếp loại đánh giá cao nhất chỉ ở
mức “Khá”. Trong đó, nội dung được đánh giá thấp nhất là
“Quảng bá, giới thiệu HĐTH tới cha mẹ học sinh” (ĐTB:
3,26; MĐ: Trung bình); các nội dung còn lại đều ở mức khá
nhưng điểm số không cao (dao động từ 3,49-4,12 điểm); nội
dung được đánh giá cao nhất là “Hợp tác và chia sẻ kinh
nghiệm HĐTH giữa các GV, các trường” (ĐTB: 4,12). Như
vậy, về cơ bản, các nội dung quản lí thực hiện chưa tốt. Điều
này đặt ra một yêu cầu lớn cho đội ngũ CBQL đó là cần phải
đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các nội dung lập kế hoạch
quản lí HĐTH ở trường mầm non và đổi mới biện pháp thực

TH

MĐ

4

Khá

3

Khá

3,26

0,934

5

Trung
bình

4,02

0,890

2

Khá

4,12

0,821

1

Khá

3,76

Khá

2.2.2. Thực trạng tổ chức thực hiện hoạt động tạo hình ở các
trường mầm non quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Kết quả khảo sát được phản ánh trong bảng 3
(trang bên).
Bảng 3 cho thấy, công tác tổ chức thực hiện HĐTH ở
trường mầm non được đánh giá ở mức “Khá”; trong đó,
nổi trội hơn hết là nội dung “Xây dựng quy định về nhiệm
vụ của GV”, được xếp loại “Khá” nhưng cũng có mức
ĐTB không cao (4,12 điểm). Điều này thể hiện rằng, chủ
thể quản lí đã nhận thức được rõ ràng nhiệm vụ quan trọng
của GV trong công tác quản lí; xếp hạng thứ hai là nội
dung “Xây dựng quy định về nhiệm vụ của tổ trưởng
chuyên môn” (ĐTB: 4,02) cho thấy, sự chỉ đạo, quy định
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Bảng 3. Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung tổ chức HĐTH
Nội dung
ĐTB ĐLC
Sự phối hợp giữa Ban Giám hiệu cùng các thành viên trong nhà trường 3,49
1,101
Sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu đối với cấp dưới
3,89
0,890

3

Xây dựng quy định về nhiệm vụ của Ban Giám hiệu

3,26

0,934

5

4
5

Xây dựng quy định về nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn
Xây dựng quy định về nhiệm vụ của GV
Trung bình chung

4,02
4,12
3,76

0,890
0,821

2
1

nhiệm vụ từ Ban Giám hiệu đối với tổ trưởng chuyên môn,
việc quy định nhiệm vụ cho GV đã được thực hiện một
cách khá đồng bộ. Tuy nhiên, nội dung “Xây dựng quy
định về nhiệm vụ của Ban Giám hiệu” thì lại được đánh
giá thấp nhất (ĐTB: 3,26, TH: 5, MĐ: Trung bình),
trong khi đây là nội dung rất quan trọng, thể hiện sự
phân chia nhiệm vụ của cấp độ cao nhất trong tổ chức
quản lí của nhà trường. Mặc dù được đánh giá ở mức
“Khá” nhưng nội dung “Sự phối hợp giữa Ban Giám
hiệu cùng các thành viên trong nhà trường” có ĐTB
không cao (3,49 điểm; TH: 4) cũng chứng tỏ các nhà
trường chưa có sự phối hợp nhịp nhàng giữa CBQL và
GV để tổ chức tốt HĐTH cho trẻ mầm non. Như vậy,
việc xây dựng quy định, nhiệm vụ cho các thành viên
trong nhà trường có tốt đến đâu mà sự phối hợp trong
tổ chức hành động không tốt thì cũng không mang lại
hiệu quả.
Để làm rõ hơn thực trạng này, chúng tôi đã phỏng vấn
một số CBQL, đa số họ đều cho rằng, chính vì việc xây
dựng quy định về nhiệm vụ của Ban Giám hiệu chưa rõ
ràng nên trong quá trình tổ chức quản lí HĐTH, CBQL
và GV chưa phối hợp một cách nhịp nhàng, chồng chéo
trong thực hiện nhiệm vụ.
2.2.3. Thực trạng chỉ đạo thực hiện hoạt động tạo hình ở các
trường mầm non quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

TT
1
2
3
4
5
6

MĐ
Khá
Khá
Trung
bình
Khá
Khá
Khá

TH
4
3

Kết quả khảo sát thu được như sau (bảng 4):
Bảng 4 cho thấy, CBQL, GV đánh giá kết quả thực
hiện các nội dung chỉ đạo thực hiện HĐTH ở các trường
mầm non ở mức “Khá”; trong đó có 3/6 nội dung ở mức
“Tốt” và 3/6 nội dung ở mức “Khá”. Cụ thể như sau:
Nội dung “Ra các quyết định, văn bản và truyền đạt
mệnh lệnh tới cấp dưới” được đánh giá tốt nhất với
ĐTB là 4,49. Điều này cho thấy, hiệu trưởng các trường
đã có sự quan tâm, chú trọng tới việc đôn đốc, hướng
dẫn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thực sự nhiệt tình.
Được đánh giá thấp nhất là nội dung “Hướng dẫn xử lí,
điều chỉnh các sai lệch trong quá trình thực hiện kế
hoạch” với ĐTB là 3,52; tiếp đến là “Kiểm tra tiến độ
việc thực hiện quản lí HĐTH, giám sát định kì việc tổ
chức HĐTH” với ĐTB là 4,01 (TH: 5). Như vậy, các
nội dung 1, 2, 4, 6 là những nội dung mà hầu hết các
trường mầm non nói chung đều dễ dàng thực hiện thì
được CBQL và GV đánh giá cao; còn nội dung 3 và 5
là những nội dung khó mà hầu hết các trường thường
thực hiện chưa tốt. Đây là thực trạng chung đòi hỏi
CBQL phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kiểm tra tiến
độ công việc, giám sát định kì để phát huy hiệu quả
công việc.

Bảng 4. Đánh giá kết quả thực hiện chỉ đạo thực hiện HĐTH
Nội dung
ĐTB
Ra các quyết định, văn bản và truyền đạt mệnh lệnh tới cấp dưới
4,49
Hướng dẫn, đôn đốc người CBQL thực hiện các văn bản, kế hoạch thực
4,34
hiện HĐTH
Kiểm tra tiến độ việc thực hiện HĐTH, giám sát định kì việc tổ chức
4,01
HĐTH
Lôi cuốn, tạo động lực cho cán bộ thực hiện kế hoạch thực hiện HĐTH
4,37
Hướng dẫn xử lí, điều chỉnh các sai lệch trong quá trình thực hiện kế hoạch
3,52
Tăng cường công tác tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường về công
4,19
tác quản lí HĐTH
Trung bình chung
4,15

3

ĐLC
0,612

TH
1

MĐ
Tốt

0,792

3

Tốt

0,784

5

Khá

0,598
0,835

2
6

Tốt
Khá

0,824

4

Khá
Khá
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Thực hiện phỏng vấn trực tiếp CBQL và GV, đa số
họ đều cho rằng, hiệu trưởng mới chỉ dừng lại ở mức chỉ
đạo các bộ phận liên quan thực hiện nhiệm vụ mà chưa
tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện quản lí HĐTH,
giám sát định kì việc tổ chức HĐTH; do đó, hướng dẫn
xử lí, điều chỉnh các sai lệch trong quá trình thực hiện kế
hoạch cũng chưa được chú trọng.
2.2.4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá công tác quản lí
hoạt động tạo hình ở các trường mầm non quận Tân Phú,
Thành phố Hồ Chí Minh
TT
1
2
3
4
5
6
7

dựng tiêu chí kiểm tra, đánh giá luôn là vấn đề khó, yêu
cầu phải có chuyên môn sâu đối với cả CBQL và GV.
Đây cũng là thực trạng chung trong các trường mầm non
nói chung hiện nay.
Khi phỏng vấn một số CBQL và GV, chúng tôi được
biết, đa số họ đều khẳng định việc xây dựng, hoàn thiện
các tiêu chí kiểm tra, đánh giá công tác quản lí HĐTH là
hết sức khó khăn do đây là nội dung cần đến các chuyên
gia về đảm bảo chất lượng quản lí giáo dục.

Bảng 5. Đánh giá kết quả thực hiện kiểm tra, đánh giá HĐTH ở trường mầm non
Biện pháp quản lí
ĐTB
ĐLC TH
Kiểm tra việc thực hiện chương trình HĐTH ở trường mầm non
4,09
0,982
3
Phổ biến, hướng dẫn cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động
3,98
1,118
4
quản lí HĐTH
Xây dựng, phổ biến các quy định kiểm tra (định kì hoặc đột xuất) công
4,40
0,682
1
tác quản lí HĐTH
Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của tổ, cá nhân GV
3,63
0,933
6
Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh những thiếu sót còn
4,30
0,783
2
tồn đọng trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch
Cải tiến cách thức kiểm tra, đánh giá HĐTH
3,83
1,116
5
Xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí kiểm tra, đánh giá công tác quản lí
3,27
0,824
7
HĐTH
Trung bình chung
3,93

Số liệu thống kê ở bảng 5 cho thấy, công tác kiểm tra,
đánh giá HĐTH được đáng giá ở mức “Khá”; trong đó,
nội dung “Xây dựng, phổ biến các quy định kiểm tra (định
kì hoặc đột xuất) công tác quản lí HĐTH” được đánh giá
tốt nhất với ĐTB là 4,40; tiếp đến là nội dung “Tổ chức
đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh những thiếu sót
còn tồn đọng trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch”
(ĐTB: 4,30, TH: 2). Điều này chứng tỏ, CBQL đã chú
trọng đến các hoạt động này vì đây là cơ sở để họ có những
căn cứ điều chỉnh trong kế hoạch cũng như điều chỉnh
những sai sót kịp thời trong công việc. Đồng thời, đây
cũng là những nội dung quan trọng giúp cho thông tin về
HĐTH được quản lí chặt chẽ, đảm bảo chất lượng và phù
hợp với nhu cầu của GV, trẻ.

MĐ
Khá
Khá
Tốt
Khá
Tốt
Khá
Trung
bình
Khá

2.2.5. Thực trạng các điều kiện đảm bảo cho công tác
quản lí hoạt động tạo hình ở các trường mầm non quận
Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Kết quả khảo sát thu được như sau (bảng 6, trang bên):
Bảng 6 cho thấy, tất cả các nội dung đều được thực
hiện ở mức “Khá”; trong đó thực hiện tốt nhất là “Tổ
chức cho GV làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho việc
giảng dạy” với ĐTB là 4,27; tiếp đến là nội dung “Tác
động vào nhận thức của GV trách nhiệm sử dụng và bảo
quản cơ sở vật chất, phương tiện dạy học (ĐTB: 4,21,
TH: 2). Mặc dù vậy, kết quả này chưa thực sự cao và cần
được đẩy mạnh hơn nữa. Trong bối cảnh xã hội hóa giáo
dục, việc phối hợp giữa các lực lượng trong xã hội và nhà
trường trở thành giải pháp quan trọng, hiệu quả nhưng
các đối tượng lại đánh giá nội dung “Phối hợp cha mẹ
học sinh hỗ trợ đồ dùng đồ chơi, học liệu cho HĐTH của
trẻ” ở vị trí thấp nhất (3,88 điểm). Đây là điều kiện quan
trọng trong công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
phục vụ HĐTH ở trường mầm non. Nếu nội dung này
được thực hiện sẽ giúp cho việc đầu tư cơ sở vật chất,
trang thiết bị phục vụ HĐTH ở trường mầm non trở nên
đa dạng và giúp nhà trường tổ chức HĐTH ở trường
mầm non đạt hiệu quả cao hơn. Vấn đề này thực sự cần

Điều đáng chú ý là các nội dung rất quan trọng như:
“Cải tiến cách thức kiểm tra, đánh giá HĐTH” (ĐTB:
3,83, TH: 5), “Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của tổ, cá nhân
GV” (ĐTB: 3,63, TH: 6) và “Xây dựng, hoàn thiện các
tiêu chí kiểm tra, đánh giá công tác quản lí HĐTH”
(ĐTB: 3,27, TH: 7) đều được đánh giá rất thấp. Đây là
những nội dung quản lí quyết định đến chất lượng HĐTH
ở các trường mầm non. Việc đổi mới cách thức và xây

4

VJE

TT
1
2
3
4
5

Tạp chí Giáo dục, Số 452 (Kì 2 - 4/2019), tr 1-5

Bảng 6. Đánh giá kết quả thực hiện các điều kiện đảm bảo cho công tác quản lí HĐTH
ở trường mầm non quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Nội dung
ĐTB
ĐLC
Mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi, phương tiện dạy học đủ số lượng
4,01
0,868
phục vụ cho HĐTH
Tác động vào nhận thức của GV trách nhiệm sử dụng và bảo quản cơ sở
4,21
0,889
vật chất, phương tiện dạy học
Kiểm tra việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất và phương tiện dạy học
4,13
0,885
để phục vụ cho HĐTH
Tổ chức cho GV làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho việc giảng dạy
4,27
0,767
Phối hợp cha mẹ học sinh hỗ trợ đồ dùng đồ chơi, học liệu cho HĐTH
3,88
0,959
của trẻ
Trung bình chung
4,10

được chú ý khi đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu
quả công tác quản lí các điều kiện hỗ trợ cho HĐTH ở
trường mầm non. Các đối tượng cũng đánh giá không
cao nội dung “Mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi,
phương tiện dạy học đủ số lượng phục vụ cho HĐTH”
(ĐTB: 4,01; TH: 4) cũng chứng tỏ việc đầu tư cơ sở vật
chất cho HĐTH ở trường mầm non quận Tân Phú, TP.
Hồ Chí Minh chưa được chú trọng.
3. Kết luận
Trên cơ sở phân tích kết quả khảo sát thực trạng quản
lí HĐTH ở trường mầm non quận Tân Phú, TP. Hồ Chí
Minh, có thể nhận định chung về công tác này như sau:
Nhìn chung, công tác quản lí HĐTH trong thời gian qua
đã có những thành công nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn
tồn tại một số hạn chế như: Việc đẩy mạnh bổ sung tài
liệu, đồ dùng, học liệu cho việc giảng dạy; quảng bá, giới
thiệu HĐTH tới cha mẹ học sinh; sự phối hợp giữa Ban
Giám hiệu cùng các thành viên trong nhà trường; xây
dựng quy định về nhiệm vụ của Ban Giám hiệu; kiểm tra
tiến độ việc thực hiện quản lí HĐTH, giám sát định kì
việc tổ chức HĐTH; hướng dẫn xử lí, điều chỉnh các sai
lệch trong quá trình thực hiện kế hoạch; yêu cầu báo cáo
định kì công tác quản lí HĐTH; xây dựng, hoàn thiện các
tiêu chí kiểm tra, đánh giá công tác quản lí HĐTH; mua
sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi, phương tiện dạy học đủ
số lượng phục vụ cho HĐTH; phối hợp cha mẹ học sinh
hỗ trợ đồ dùng đồ chơi, học liệu cho HĐTH của trẻ.
Những hạn chế này là cơ sở cho việc đề xuất những biện
pháp quản lí HĐTH ở trường mầm non quận Tân Phú,
TP. Hồ Chí Minh.
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